
VACATURE

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore zoekt:

Project Manager Innovatie Attaché Netwerk Singapore
Dit is een tijdelijke functie voor 32 uur per week van 16 maart 2017 tot en met 15 september 2017

Het Ministerie van Economische Zaken heeft wereldwijd Innovatie Adviseurs (IA) werkzaam op ambassades
in de meer technologisch ontwikkelde landen. De Innovatie Adviseurs zijn verantwoordelijk voor het
bevorderen van de onderzoekrelaties tussen Nederland en Singapore en werken daarmee proactief aan het
verbeteren van het innovatievermogen van Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door de IA-thuisbasis in
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Nederland omarmt innovatie als instrument voor groei. In dat verband heeft de Nederlandse regering een
negental topsectoren gedefinieerd. Vier van deze sectoren: water, life sciences & health, energie en high tech
hebben prioriteit in Singapore. De inzet van de innovatie adviseurs op de Nederlandse ambassade in
Singapore is sterk gericht op het stimuleren van de innovatiesamenwerking tussen beide landen op deze
terreinen.

Omschrijving van de functie
U vervangt tijdelijk de Project Manager binnen het team van drie Innovatie Adviseurs. De Project Manager
ondersteunt de Innovatie Adviseurs met (i) administratie van budgetten en monitoringsindicatoren; (ii)
achtergrondinformatie verzamelen voor artikelen over ontwikkelingen in R&D; (iii) organisatie van inkomende
en uitgaande missies, en van evenementen in Singapore.

Profiel
 Goede organisator met een enthousiaste, flexibele en proactieve instelling aangaande diverse

werkzaamheden;
 Teamspeler;
 Resultaatgericht en stressbestendig;
 Klantgericht;
 Gevoel voor een diplomatieke werkomgeving.

Vereisten
 Een afgeronde academische opleiding (minimaal Bachelor) bij voorkeur in de bèta-wetenschappen;
 Minimaal 3 jaar werkervaring bij voorkeur bij een kennisinstelling of een bedrijf actief in een van de

genoemde sectoren;
 Excellente communicatievaardigheden en een goede actieve beheersing van de Nederlandse en

Engelse taal;

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een lokaal aangetrokken medewerk(st)er. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 6 maanden.

Meer Informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Susan van Boxtel, Innovatie Adviseur in
Singapore (+65 6739 1127) of Hans Akerboom, Hoofd economische Afdeling (+65 6739 1115).
1115).

Sollicitatie
Geïnteresseerden kunnen hun CV met begeleidend schrijven en details over verblijfs- werkvergunning, sturen
naar Susan van Boxtel op Susan-van.Boxtel@minbuza.nl tot en met uiterlijk 1 februari 2017.


